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Privacy verklaring 

 
 

- No Blame Nederland is onderdeel van De Maatschap Overzee/Borstlap.  
- De maatschap respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. 

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en beveiligd. De Maatschap verwerkt uw gegevens in 
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gedragscodes 

van beroepsgroepen waarbij wij zijn aangesloten en, indien van toepassing,  
vereisten van de rechtbank. 

- Voor No Blame Nederland worden van opdrachtgevers [scholen, instituten] de 

normale NAW gegevens, telefoon nummers, e-mail adressen, 
bankrekeningnummers en banktransacties verwerkt. Per training wordt 

bijgehouden wie bij welke training aanwezig was. Ten behoeve van certificaten 
en licenties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: namen; 
geboortedata; de instelling waaraan men is verbonden. 

- Van alle bestanden worden back-up’s gemaakt. De bestanden en back-ups zijn 
beschermd door encryptie.  

- Door gebruik te maken van e-mail, door onze websites te bezoeken en 
contactformulieren in te sturen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat 
daarbij om de standaard categorieën zoals: NAW-gegevens; telefoonnummers; 

e-mailadressen; IP-adressen; andere mogelijke categorieën van niet bijzondere 
persoonsgegevens.  

- In algemene zin gaat het hierbij ook om persoonsgegevens die door betrokkenen 
ter verwerking aan de maatschap of één van haar bedrijfsonderdelen ter 
beschikking zijn gesteld, zodat wij contact met u op kunnen nemen en onze 

werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.  
- De persoonsgegevens worden door ons niet zonder uw toestemming aan derden 

beschikbaar gesteld. 
- Wij passen geen geautomatiseerde verwerking of profilering toe op 

persoonsgegevens. 

- Op deze site gebruiken wij GoogleAnalytics voor het bijhouden van statistieken 
over het websitebezoek. Daarbij heb ik de volgende maatregelen genomen om 

uw privacy te beschermen. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google 
gesloten; In de statistieken wordt uw IP-adres geanonimiseerd zodat het niet tot 

uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt 
gemaskeerd); 'gegevens delen' is uitgezet; wij maken gebruik van 
GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel; er wordt geen gebruik 

gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics 
cookies.  Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site 

aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 
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invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het 
specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

-  Cliënten hebben recht op inzage in hun dossiers. Daarnaast kan men na vijf jaar 
[of een andere op dat moment geldende wettelijk vastgestelde termijn] 
verzoeken om de dossiers te vernietigen en de NAW gegevens te verwijderen uit 

de administratie.  
 

- voor meer informatie kunt u contact opnemen via het formulier op de 
contactpagina of via noblame@noblame.nl 


